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Resumo 

Trata-se da análise do art. 3o da Lei Federal no 13.772 de 19 de dezembro de 2018, 

que se propôs a criar o delito de exposição da intimidade sexual.  

Por identificarmos diversos erros de natureza conceitual, formal e material na 

legislação, buscamos analisar a problemática gerada por tais circunstâncias e 

questionar a eficácia dessa legislação e de suas modificações, na prática, bem como 

tentar demonstrar a dificuldade de compatibilização dessa legislação com a já 

problemática Lei no. 13.718/18, que criou o delito de exposição pornográfica não 

consentida.  

Ao final, buscamos verificar para quais casos práticos a legislação pode ser aplicada e 

quais alterações devem ser feitas para maximizar os efeitos preventivos e repressivos 

na lei nessa conduta que prejudica cada vez mais os usuários de tecnologia. 

Palavras Chave 

Crimes informáticos; exposição da intimidade sexual; direito penal informático; 

direito digital; cibercrime; cibercriminologia. 

Introdução 

O objetivo deste ensaio é fazer uma primeira análise da Lei no 13.772/18 que alterou o 

artigo 216 do Código Penal.  
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A lei em comento criou o tipo penal de “Exposição da Intimidade Sexual” inserindo 

uma letra “B” no referido artigo, além de criar um capítulo 1-A com título e subtítulo. 

A análise, como o título aponta, será focada na questão do tipo de “registro não 

autorizado de intimidade sexual” dentro do capítulo de “Exposição da Intimidade 

Sexual”, mas também incluiremos alguns breves comentários sobre as demais 

mudanças pertinentes à temática.  

Por ser uma análise precária, é de se esperar que muitos aspectos jurídicos sejam 

tratados superficialmente e alguns não sejam inteiramente tratados, visto que é com o 

tempo e na aplicação prática da lei que se identifica diversos problemas conceituais, 

de exegese e questões pragmáticas. 

O que identificamos é que o legislador produziu uma lei descuidada do ponto de vista 

formal e com significativos defeitos técnicos e de aplicação, porém que possui alguma 

aplicação.  

Os defeitos, porém, não necessariamente desqualificam a criação da legislação, que, 

por vezes, tenta cobrir penalmente uma lacuna comportamental de modo a criar na 

população e no meio legislativo a reprovabilidade. O registro não autorizado, bem 

como a montagem multimídia eram, até dezembro de 2018, condutas sem tipo penal 

específico para retratar sua gravidade e, portanto, exigia esforço de adaptação aos 

tipos penais clássicos (como o constrangimento ilegal e a injúria).  

Contudo, reitera-se argumento antigo: não há qualquer esforço legislativo no sentido 

de buscar especialistas na área e obras dedicadas ao tema para que a criação de um 

tipo seja adequado. 
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E se a criação originária de um tipo traz a baila a importância do tema, por outro lado 

a criação de tipos penais confusos e inadequadamente desenhados - no sentido de 

Princípio da Taxatividade - faz com que o Direito Penal não consiga aplicá-lo em sua 

inteireza projetada e, portanto, isso enfraqueça a legitimidade estatal em seu dever de 

punir. 

Observemos as dificuldades da legislação. 

Questões Formais 

Origem legislativa 

A lei é de autoria do Deputado João Arruda - portanto é lei de origem da Câmara dos 

Deputados - e trata-se de evolução do PLC no 18 de 2017, substitutivo ao PLC no. 

5.555/13 (com 5 proposições apensadas). 

Originalmente, tratava-se de projeto de lei com a finalidade de criminalizar a 

pornografia de vingança ou vingança pornográfica. Tanto é assim que tanto a 

justificativa do projeto de Lei quanto o Parecer SF no. 146 de 2017 apresentavam 

claramente a temática do PL 

(…) consiste na divulgação de cenas privadas de nudez,  
violência ou sexo nos meios de comunicação, em especial nas 
mídias sociais, para causar constrangimento, humilhar, 
chantagear ou provocar o isolamento social da vítima  1

e 

   Entretanto, há uma dimensão da violência doméstica contra a  
   mulher que ainda não foi abordada por nenhuma política   
   pública ou legislação, que é a violação da intimidade da   
   mulher na forma da divulgação na Internet de vídeos, áudios,  

 D i s p o n í v e l e m h t t p s : / / l e g i s . s e n a d o . l e g . b r / s d l e g - g e t t e r / d o c u m e n t o ?1

dm=7298197&ts=1545854780969&disposition=inline. Acesso em 03.01.2019 às 13:14hs.
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   imagens, dados e informações pessoais da mulher sem o seu  
   expresso consentimento  2

No Senado Federal, o PL recebeu algumas emendas, dentre as quais interessante 

destacar a Emenda no. 2 do Senador Roberto Rocha, que sugeriu o título do capítulo 

1-A como sendo “Da violação da Intimidade Sexual” e a Emenda no. 3 do mesmo 

legislador, sugerindo a criação do tipo penal de “registro não autorizado de intimidade 

sexual”. Contudo, apesar de a Emenda no. 3 ter sido acolhida, a Emenda no. 2 foi 

rejeitada conforme verifica-se no excerto do parecer a seguir: 

Já o nome sugerido para o novo capítulo, “da violação da  
intimidade sexual”, não deve ser acolhido, uma vez que o   
proposto pelo Substitutivo da CDH guarda maior proximidade 
com as condutas criminalizadas pelo projeto. Não obstante, 
nos parece importante suprimir a expressão “pública” do 
nome do novo Capítulo I-A adotado pelo Substitutivo da CDH, 
para,  conforme bem assinalado pelo autor da Emenda nº 2-
CCJ, deixar claro que a consumação do crime independe da  
exposição da intimidade para a população em geral, sobretudo 
porque o comportamento é claramente de natureza privada. 

Fica, pois, cristalino que o PL trata da conduta de exposição de conteúdo íntimo e sua 

lesividade, e que, conforme expresso no excerto anterior (e por nós já analisado em 

outro momento), independe de exposição ampla, servido-se, para a tipicidade, a 

consecução de qualquer dos verbos, mesmo que praticamente ninguém tenha tido 

acesso ao material, bastante que uma pessoa o tenha.  

Ocorreu, porém, que a Lei no 13.718/18 surgiu primeiro - quiçá pela anterioridade dos 

PLs no. 5.798/16 e no. 5.452/16 -, tornando grande parte do objeto do PL em comento, 

inócua. Isso porque a referida Lei criou o artigo 218-C que estabeleceu - ou tentou 

h t t p : / / w w w . c a m a r a . g o v . b r / p r o p o s i c o e s W e b /2

prop_mostrarintegra;jsessionid=ECB71A843300C0701607A89AD4191A79.proposicoesWebExterno2
?codteor=1087309&filename=PL+5555/2013. Acesso em 07.01.2019 às 17:07hs.
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estabelecer - o tipo penal de exposição pornográfica não consentida, abarcando, pois, 

a vingança pornográfica e demais formas de exposição.  

Em verdade, entendemos que não há diferença prática alguma entre os rótulos 

“exposição pornográfica não consentida” e  “exposição de intimidade sexual”. Isso se 

dá porque os materiais referidos na expressão "exposição pornográfica", conforme art. 

218-C, são "cena de sexo, nudez ou pornografia” e os referidos no art. 216-B são 

"cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado”. 

Entretanto o legislador não se preocupou em REVER o texto legal do PL no. 18 nem 

em estudar sua compatibilidade e adequação no cenário pós promulgação da Lei no. 

13.718/18. Assim, fez inserir um capítulo no Código Penal que se referia ao projeto 

ORIGINÁRIO.  

Com isso, surgiu uma teratologia. 

Uma teratologia na alocação do tipo 

O capítulo denominado DA EXPOSIÇÃO DA INTIMIDADE SEXUAL não trata de 

nenhum tipo relacionado com exposição de intimidade sexual, mas apenas o tipo de 

"registro não autorizado da intimidade sexual” e também um equivalente relativo à 

montagem de material audiovisual da mesma natureza.  

Isso porque "expor" é o ato de publicar (no sentido de dar acesso a qualquer terceiro 

não autorizado) material e não o simples "registro" de que trata o artigo. 

Nessa bizarra toada, o verdadeiro tipo de exposição de intimidade constante no artigo 

218-C do Código Penal, encontra-se no capítulo DOS CRIMES SEXUAIS CONTRA 
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O VULNERÁVEL, e não no capítulo DA EXPOSIÇÃO DA INTIMIDADE 

SEXUAL. Ademais, não trata de exposição de vítima vulnerável, como já apontamos 

outrora . 3

Certamente o registro não autorizado é modalidade de VIOLAÇÃO de intimidade 

(conforme proposta da Emenda 2) mas evidentemente não trata de exposição. Expor, 

segundo o dicionário MICHAELIS, é “colocar em evidência, pôr à vista” e tais 

condutas estão diretamente relacionadas com os núcleos do tipo do artigo 218-C e não 

do novel 216-B. 

Ressalte-se, entretanto, que não se está diminuindo a importância de um tipo 

incriminante para a conduta de registro não autorizado, mas apenas apontando o 

defeito formal e de alocação do tipo, o que, por si só, prejudica uma adequada e séria 

exegese.  

Desdobramentos do tipo e classificação 

O novel artigo 216-A tem a seguinte redação: 

Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, 
conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de 
caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e multa.  

 Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem realiza 
montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro 
registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato 
sexual ou libidinoso de caráter íntimo. 

 https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2018/10/05/exposicao-pornografica-nao-consentida-3

na-internet-e-mudancas-da-lei-13-7182018/. Acesso em 12.01.2019 às 18:22hs.
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Assim, não se trata de um tipo de exposição, mas sim um tipo que visa punir o 

registro de material de natureza erótica ou pornográfica. 

Consultando os dicionários, não identificamos uma boa tradução do verbo “registrar" 

que justificasse essa escolha do legislador. A menos inadequada seria a que aponta 

que tal conduta significa "colocar na memória”, no sentido de que registrar 

significaria “capturar de modo perene”.  

Por certo os verbos “fotografar” e “filmar" tratam, até pela sua própria definição 

léxica, de registro . Porém o verbo “produzir" e “realizar montagem” não nos parecer 4

tratar de "registrar" mas sim de “violar" a intimidade. Mais uma razão para o título ter 

permanecido conforme a Emenda no. 2. 

De todo o modo, por notoriedade, a expressão "registro por qualquer meio” parece-

nos encerrar, via de regra, registros por áudio, por vídeo, por escultura (real ou 3D), 

por pintura, por modelagem, por desenho, por grafiti, origami e tantos outros meios. A 

nosso ver, o que preocupa o legislador especialmente é o registro via fotografia e 

filmagem, dado o advento da tecnologia e a facilidade de tal prática, além da 

recorrência noticiada.  

Destaque importantíssimo: o tipo aqui debatido não se trata de um crime informático 

próprio, mas sim impróprio. Isso porque o uso de mecanismos informáticos para 

captura/registro de material de intimidade sexual não necessita ser obrigatoriamente 

um meio digital (câmeras digitais, computadores, celulares, etc), podendo o agente 

cometer o delito de forma livre quanto ao método/meio escolhido .  5

 E até mesmo o “gravar via áudio”, o “gravar por voz sobre IP” e assim sucessivamente.4

 Essa classificação já foi inúmeras vezes debatidas. Em especial, SYDOW, Spencer Toth. Crimes 5

Informáticos e suas vítimas. 2a Edição. Saraiva. São Paulo. 2016. 
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Da leitura atenta, depreende-se que o tipo penal buscou reprimir as seguintes 24 (vinte 

e quatro) condutas:  

1) Produzir conteúdo com cena de nudez de caráter íntimo e privado sem 

autorização dos participantes 

2) Produzir conteúdo com cena de ato sexual de caráter íntimo e privado sem 

autorização dos participantes 

3) Produzir conteúdo com cena de ato libidinoso de caráter íntimo e privado sem 

autorização dos participantes 

4) Fotografar conteúdo com cena de nudez de caráter íntimo e privado sem 

autorização dos participantes 

5) Fotografar conteúdo com cena de ato sexual de caráter íntimo e privado sem 

autorização dos participantes 

6) Fotografar conteúdo com cena de ato libidinoso de caráter íntimo e privado 

sem autorização dos participantes 

7) Filmar conteúdo com cena de nudez de caráter íntimo e privado sem 

autorização dos participantes 

8) Filmar conteúdo com cena de ato sexual de caráter íntimo e privado sem 

autorização dos participantes 

9) Filmar conteúdo com cena de ato libidinoso de caráter íntimo e privado sem 

autorização dos participantes 

10)Registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez de caráter íntimo e 

privado sem autorização dos participantes 

11)Registrar por qualquer meio conteúdo com cena de ato sexual de caráter 

íntimo e privado sem autorização dos participantes 

12)Registrar por qualquer meio conteúdo com cena de ato libidinoso de caráter 

íntimo e privado sem autorização dos participantes 
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13)Realizar montagem em fotografia com o fim de incluir pessoa em cena de 

nudez de caráter íntimo 

14)Realizar montagem em vídeo com o fim de incluir pessoa em cena de nudez  

de caráter íntimo 

15)Realizar montagem em áudio com o fim de incluir pessoa em cena de nudez 

de caráter íntimo 

16)Realizar montagem em qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em 

cena de nudez de caráter íntimo  

17) Realizar montagem em fotografia com o fim de incluir pessoa em cena de ato 

sexual de caráter íntimo 

18)Realizar montagem em vídeo com o fim de incluir pessoa em cena de ato 

sexual de caráter íntimo 

19)Realizar montagem em áudio com o fim de incluir pessoa em cena de ato 

sexual de caráter íntimo 

20)Realizar montagem em qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em 

cena de ato sexual de caráter íntimo 

21)Realizar montagem em fotografia com o fim de incluir pessoa em cena de ato 

libidinoso de caráter íntimo 

22)Realizar montagem em vídeo com o fim de incluir pessoa em cena de ato 

libidinoso de caráter íntimo 

23)Realizar montagem em áudio com o fim de incluir pessoa em cena de ato 

libidinoso de caráter íntimo 

24)Realizar montagem em qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em 

cena de ato libidinoso de caráter íntimo 

Trata-se de tipo com múltiplos núcleos sendo, pois, classificado como "tipo misto 

alternativo” em que o agente pode praticar qualquer dos verbos para que seja 

considerada a conduta praticada, aos olhos da justiça. Trata-se de de delito 
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instantâneo, posto que os verbos denotam o registro e não o armazenamento ou a 

disseminação (que admitiria eventualmente a classificação de crime permanente) . 6

Não há dúvida de que o tipo é apenas doloso, não existindo, no caso, o registro de 

intimidade sexual ou a montagem do mesmo gênero na modalidade culposa. Assim, 

não se pode praticar o tipo em situação de negligência ou de imprudência. Dessa 

forma, alguém que deixasse imprudentemente um aparato gravando e terminasse por 

registrar tal material, não poderia ser acusado de tal delito. Do mesmo modo aquele 

que, negligentemente deixasse de desligar um aparelho que tivesse o dever de cuidado 

de desligar. Como será visto adiante, tal particularidade será objeto de dificuldades 

probatórias para os órgãos acusatórios, bem como óbice para condenação. 

Uma interessante questão está na lógica omissiva. O artigo 13, parágrafo 2o do 

Código Penal fala que o delito é praticado de foram omissiva do seguinte modo: 

§ 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e 
podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem: 

a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância;  

b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o 
resultado;  

c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do 
resultado.  

Nesse sentido, apesar de logicamente poder existir o tipo na modalidade omissiva 

(comissiva por omissão), parece-nos ilógico que, por exemplo, um segurança 

responsável pelas câmeras de vigilância, a polícia ou outro profissional que vise 

garantir o adequado comportamento de pessoas em ruas e ambientes possa ser 

 Em outro sentido está o delito do artigo 241-B da Lei 8.069/90 que fala em “Adquirir, possuir ou 6

armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo 
explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente”. 
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obrigado a desligar as câmeras que estejam registrando uma nudez ou uma relação 

sexual em local impróprio visto que não há autorização para tal captura, pela clara 

colidência de bens jurídicos (segurança vs intimidade sexual) e quiçá, uma atipicidade 

conglobante. 

Dessarte, o comportamento da vítima de manter relação sexual ou expor nudez em 

local público ou local particular vigiado (que informe a condição de estar filmando o 

ambiente) não poderá servir de pauta para a realização de uma conduta, sob risco de 

haver grande inversão da lógica do direito penal: a conduta da vítima seria conditio 

sine qua non para a realização do núcleo do tipo pelo agente. 

Assim, a vitimodogmática deve se pronunciar no sentido de que o comportamento das 

pessoas registradas que, sabendo ou devendo saber que estão em um ambiente em que 

há registro de imagens e sons, e ainda assim prosseguem com seu intento libidinoso 

deve afastar a antijuridicidade a partir do exercício regular de um direito (vigiar 

patrimônio) ou do estrito cumprimento do dever legal (garantir segurança pública). 

No sentido da máxima do processo penal de que a parte que causa a nulidade não 

pode argui-la, no Direito Penal a vítima não pode, nesse caso, alegar ter sido 

vitimizada se ela mesma se colocou naquela posição. 

 

Afora isso, o ato obsceno de natureza sexual ou libidinosa praticado por alguém 

diante de câmeras é punível pelas autoridades, que devem registrar tal prática sempre 

que possível para a garantia de materialidade e autoria delitivas. 
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Questões materiais 

Composição do bem jurídico “dignidade sexual” 

Importante destacarmos que o bem jurídico “dignidade sexual” tem sofrido, desde 

2009, importantes incrementos do ponto de visto ontológico. 

No passado, a sexualidade humana em seus mais diversos aspectos era tratada por 

delito contra os costumes. Então, urgiu-se a necessidade de adaptação e construção da 

expressão dignidade sexual. Contudo, especialmente a informática trouxe à tona 

certos aspectos da dignidade sexual que não se idealizou em 2009. 

A exposição pornográfica não consentida na internet configurava delito contra a honra 

estava inserida no capítulo V do Código Penal. Hoje, a disseminação da intimidade 

viola a dignidade sexual.  

O tipo do art. 216-B acrescenta a ideia de que registrar a intimidade também viola a 

dignidade sexual de alguém, assim como fazer montagem inserindo características 

identificadoras de alguém no intuito de macular sua imagem. 

Esse incremento, reputamos muito importante. Já há muito defendemos que violações 

dessa natureza deveriam estar alocadas na questão da violação da dignidade, que é o 

adjetivo relacionado ao auto-respeito, ao amor próprio e ao respeito que a sociedade 

dá a alguém.  

Aquele que registra sorrateiramente a intimidade de alguém passa a ter consigo um 

poder injusto sobre o vitimizado. O agente do delito deixa o vitimizado em posição de 

fragilidade, posto que, em poder de material potencialmente violador de dignidade 

sexual, pode ameaçar, extorquir, violar a imagem, causar a perda de emprego e assim 

sucessivamente.  
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Ao Direito Penal coube enraizar a ideia de que a ninguém está permitido tomar 

sorrateiramente esse tipo de vantagem desonesta sobre o outro, identificando tal 

conduta como antijurídica.   

Análise do tipo 

A busca do legislador, neste artigo e em especial no caput, foi inicialmente a de 

reprimir a conduta daqueles parceiros de relação que, aproveitando-se da confiança 

estabelecida, registram veladamente a intimidade do casal , notadamente as relações 7

sexuais e/ou a nudez do/da parceiro/a. 

Com a facilidade de se sacar um aparelho celular e capturar uma foto ou esconder 

câmeras de tamanho mínimo, o registro de qualquer momento passou a ser possível, 

rápido e, muitas vezes desapercebidos, fazendo com que as pessoas devam redobrar 

seus cuidados nos momentos de intimidade, especialmente no que tange às pessoas 

mais jovens e familiarizadas com a tecnologia. 

Não raro casos de exposição pornográfica têm como origem uma captura não 

autorizada de momento de intimidade de uma pessoa ou casal. Há, inclusive, 

categorias de pornografia específicas que estimulam a prática de tais registros, 

denominadas “hidden cams” ou “câmeras escondidas” e consistem em imagens e 

vídeos de pessoas em vestiários, em banheiros públicos (ou privados), em consultas 

ginecológicas, consultas médicas, praias de nudismo e até mesmo elevadores.  

 Inteligentemente, o legislador deixou de rotular o tipo de relação de intimidade, podendo o ato sexual, 7

libidinoso e de nudez ser registrado tanto na constância desde relacionamentos duradouros quanto na 
constância de relacionamento episódico; tanto em relações sexuais pagas (contratuais) quanto 
espontâneas (não contratuais); tanto havendo conhecimento entre agente e vítima como em situação de 
total desconhecimento e assim por diante.   
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Porém, desde 2017 denúncias de câmeras escondidas em hotéis, casas e quartos para 

aluguel  através de aplicativos (como AirBnb, booking.com, etc) surgem no cenário 8

nacional e internacional, a ponto de existir no mercado, hoje, aparelhos que detectam 

câmeras escondidas no intuito de prevenir tais violações. 

É importante destacar que, apesar de aparentemente o tipo do art. 216-B se 

assemelhar (e poder ser, certamente) à conduta meio para se perpetrar o artigo 218-C, 

isso não é uma realidade necessária .  9

Assim, são teoricamente possíveis as seguintes situações: (a) Registro de intimidade 

não autorizada seguida de disseminação não autorizada; (b) Registro de intimidade 

não autorizada seguida de disseminação autorizada; (c) Registro de intimidade 

autorizada seguida de disseminação não autorizada; e (d) Registro de intimidade 

autorizada seguida de disseminação autorizada; 

No primeiro caso, o registro não autorizado parece-nos terminar por ser crime meio 

da exposição pornográfica não consentida. Assim, possível entender que (i) pelo 

princípio da consunção e (ii) pelo fato de que a pena da exposição pornográfica não 

consentida ser superior à pena do registro desautorizado, o resultado nos tribunais será 

o desprezo técnico pelo registro ilegal. 

No segundo caso, inicialmente pode parecer que o delito ocorre em sua modalidade 

“registro não autorizado da intimidade sexual”. Contudo, resta saber se ao autorizar a 

divulgação a posteriori, a vítima estaria automaticamente autorizando indiretamente a 

 No Brasil. o caso mais famoso ocorreu em 2018, em que um casal identificou uma câmera escondida 8

atrás de um espelho em um apartamento alugado para temporada. https://g1.globo.com/sp/santos-
regiao/noticia/airbnb-bane-usuario-que-instalou-camera-para-flagrar-intimidades-de-turistas-em-
sp.ghtml. Acesso em 07.01.2019, às 19:14hs. No resto do mundo a história se repete com bastante 
frequência como se nota em https://nakedsecurity.sophos.com/2018/09/11/airbnb-launches-
investigation-after-man-finds-hidden-camera-in-clock/. Acesso em 07.01.2019 às 19:16hs.

 Parecer da CCJ, contudo, pareceu limitar-se à idéia de crime-meio quando apresentou que "Quem 9

realiza registro não autorizado da intimidade de outrem tem ciência das sérias consequências que 
poderão advir no caso da indevida exposição do registro.”. 
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captura. Acreditamos que será assim o entendimento dos tribunais: no sentido de que 

o consentimento do ofendido em crime posterior é aproveitado pelo delito anterior 

também.  

O terceiro caso é o clássico da relação de confiança entre parceiros. Na intimidade, 

uma das partes autoriza o registro da cena, sob condição de não divulgação do 

material, que termina por ser exposto, por exemplo, com o fim da relação, causando 

prejuízos à imagem e à dignidade sexual da pessoa vitimizada. Diferentemente do 

exposto no parágrafo acima, nesse caso o consentimento é anterior e estava limitado 

ao registro. Assim, a anuência é limitada à captura somente, não havendo 

possibilidade de entender-se de maneira alguma que o consentimento da captura 

autorizaria ainda que de modo indireto a disseminação. Nesse caso, entendemos que 

haverá o tipo do artigo 218-C visto que em nada desabona a vítima a anuência do 

registro e não há aceitação de risco, autocolocação em risco ou concorrência de 

responsabilidades, em nossa opinião.   

O quarto caso, mais simples, é a situação de anuência total. Tais casos configuram 

atípico penal dado que o consentimento do ofendido está expresso como causa de 

exclusão de antijuridicidade. São casos assim os de gosto por exposição, voyerismo, 

cockold, contrato de cessão de imagem (como em programas de televisão em que o 

espectador “espiona" o participante, que sabe que está sendo filmado o tempo todo e 

anui expressamente), desfiles de carnaval, etc. 

Importante debate se instala no que se refere a certas expressões confusas do tipo 

como, por exemplo a própria palavra nudez. O dicionário Michaelis aponta que 

“nudez" é o estado de "ausência de roupas” e que “nu" é aquele que está “sem 

qualquer roupa”.   
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Diante disso, é necessário entendermos que, pelo princípio da legalidade, da 

taxatividade e da proibição da aplicação extensiva do Direito Penal in malan partem, 

o registro desautorizado da semi nudez não poderá ser interpretada como conduta 

penalmente relevante. Quisesse o legislador tê-la incluído, e a expressão “nudez total 

ou parcial” deveria ter sido inserida no tipo. 

Mas há mais. O registro não autorizado de alguém em roupas íntimas, o registro de 

alguém em situação de topless, de roupa de banho e em situação de pintura corporal , 

entre outras, podem, talvez, não terem sido abarcadas pelo tipo.  

Do ponto de vista garantista, é esse o raciocínio. 

Algumas expressões utilizadas pelo legislador merecem destaque por sua intensa 

dificuldade de compreensão. É o caso, exemplificativamente, de ”registrar por 

qualquer meio, conteúdo com cena de nudez”.  

Conforme já dissemos anteriormente, o ato de registrar pode ser feito por qualquer 

meio. Entretanto, temos dificuldade de entender o que significaria um "registro de  

nudez” por qualquer meio. Isso porque parece-nos impossível um registro de áudio de 

tal natureza, por exemplo.  

Em segundo lugar, o que dizer de alguém que faz uma pintura ou uma escultura de 

um corpo nu e que fica semelhante com alguém? Questões que, a nosso ver, não 

foram adequadamente refletidas até o momento e que podem gerar uma 

criminalização exacerbada de certas condutas.  

Outra que merece destaque é a expressão “ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e 

privado e sem autorização dos participantes”.  
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Inicialmente, entendemos que a expressão “autorização dos participantes” foi 

excessivamente aberta e não precisou adequadamente nem a forma de autorização, 

nem o momento. Entendemos que a autorização deva ser expressa, por escrito ou 

oralmente. Também, entendemos que o consentimento de registro deve ser anterior ao 

registro; porém, o consentimento a posteriori convalidaria o ato também, não sendo o 

caso de consentimento tácito, mas posterior e expresso.  

Não entendemos possível aceitar o silêncio como consentimento ou autorização 

seguindo a ideia dos órgãos internacionais de direitos humanos de que “sim é sim”, 

“não é não” e “silêncio é não” para o caso de registro de intimidade. Assim, via de 

regra não aceitamos a ideia de consentimento gestual, exceto para casos 

excepcionalíssimos em que o(s) registrado(s) sejam mudos e não saibam escrever/

assinar. 

Finalmente, achamos totalmente plausível a revogação da autorização por parte da(s) 

pessoa(s) registradas. Nesse sentido, caberia, em nossa opinião, um segundo 

parágrafo, no sentido de que a manutenção de registro previamente autorizado que 

teve sua autorização revogada posteriormente também configuraria o delito.  

Ademais, entendemos que a expressão “participantes" foi mal escolhida. Isso porque, 

no caso do núcleo “produzir”, é possível a situação de alguém efetuando uma 

produção pornográfica de um ato sexual ou libidinoso, em que há câmeras, 

maquiadores, contrarregras, iluminadores, além daquelas pessoas que mantém a 

relação. Em regra, todos são participantes do registro e não haveria lógica ser preciso 

que todos esses autorizassem. 

Por isso, no intuito de afastar dúvidas como essas, entendemos que o elemento 

objetivo do tipo deveria ter sido a expressão “autorização dos representados” ou, 
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ainda o acréscimo da expressão “registrados”, terminando por ficar “sem autorização 

dos participantes registrados”.  

Assim como a Lei no. 13.718/18, a nosso ver, errou ao denominar vítimas as pessoas, 

aqui o legislador novamente equivocou-se, havendo espaço para melhoria do tipo. 

Por derradeiro, a pluralização da palavra (“participanteS”) também levanta 

preocupações. Isso porque abre margem para debate situações como as de que: 

- numa cena com dois participantes, um participante autoriza e um participante não 

autoriza o registro 

- numa cena com três ou mais participantes, a maioria dos participantes autoriza  

É possível argumento no sentido de que, se numa cena com 3 (três) pessoas, dois 

participantes autorizaram o registro, isso em si configuraria o afastamento da 

lesividade da conduta.  Claramente, isso fere a lógica do tipo e os direitos daquele que 

não autorizou o registro. 

Por isso, entendemos que o tipo deveria ter a expressão “qualquer”, remanescendo , 

na parte final do caput a expressão “sem autorização de qualquer dos participantes”.    

O parágrafo único também terminou com um grave defeito material, também 

relacionado com a questão da autorização. Isso porque o texto deixou de incluir a 

questão da autorização.  

Isso fez com que passasse a ser fato típico a realização de qualquer montagem com o 

fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. 

Até mesmo a montagem feita COM autorização da pessoa.  
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Importante destacar que apenas existem “montagens" de cena de nudez em materiais 

gráficos, sendo crime impossível a montagem de áudio de cena de nudez. Isso porque 

a expressão “cena" denota imagem apenas.  

Por fim, é também imprescindível que apontemos que existem formas de se registrar 

uma nudez ou um ato sexual ou libidinoso sem que haja armazenamento. São as 

situações de câmeras ao vivo que apenas registram cenas ao vivo para que um 

espectador distante faça a vigilância, sem guarda de tais imagens. Nesse sentido, 

estará o ato imbuído de lesividade? Entendemos que não. 

Uma lacuna ainda deixada 

Acima apontamos a situação de pessoa que consente com a captura de sua imagem 

em ato libidinoso (por exemplo, uma masturbação, um striptease ou ato afim) ou em 

cena de nudez, mas que revoga a autorização posteriormente. Ali, sugerimos a 

inserção de um parágrafo segundo. 

Outrora já publicamos artigo sobre a conduta de pessoas que obtém, por esponte da 

própria vítima, registro fotográfico ou filme dela  não raro através de um ardil ou de 10

engenhosidade social ou ainda simulando a identidade de uma pessoa que não é para 

adquirir confiança.  

Quando o agente adquire o material pornográfico ou erótico alheio - assim como 

aquele que faz o registro não autorizado - passa ele a ter um poder, uma vantagem que 

o coloca em posição de força para chantagear a vítima no sentido de ameaçar divulgar 

o material potencialmente violador de sua dignidade sexual.  

 SYDOW, Spencer Toth. Sextorsão: o cibercrime chega ao Brasil. Boletim IBCCrim no. 312, 10

novembro 2018. São Paulo. 2018.
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Ao ato de se utilizar de chantagem (ameaça de divulgação do material erótico) para 

obter vantagens patrimoniais, dá-se o nome de extorsão e sua tipificação está no 

artigo 158 do Código Penal.  

Contudo, não raro o delinquente utiliza-se do material obtido (legal ou ilegalmente, 

através de registro não autorizado ou através de envio espontâneo via confiança) para 

buscar obter vantagens de cunho não patrimonial. Quando o pedido é de sexo, trata-se 

do delito de constrangimento ilegal , assim como quando o pedido é de mais material 11

de natureza íntima . 12

O tipo penal criado poderia servir de alternativa, ainda que provisória, para os casos 

em que alguém recebe material de cunho íntimo e tem revogada a autorização de 

mantê-lo, podendo servir de alternativa para tentar inicialmente reprimir essa conduta 

hedionda. 

A pena 

Compreendemos que o registro não autorizado de situações de intimidade é conduta 

que, de 2017 para frente, teve crescimento considerável. No Brasil, o fato era atípico 

até então. Agora, torna-se típico, porém com penalidade ainda baixa.  

Originalmente, os tipos dessa natureza eram de ação penal pública condicionada a 

representação. Mas, a Lei no. 13.718/18 modificou isso para que as ações passassem a 

ser públicas incondicionadas.  

 Há, recentemente, corrente menos técnica que defende tratar-se de verdadeiro delito de estupro. 11

Contudo, entendemos que não há satisfação dos elementos desse tipo por conta de não se configurar a 
“grave ameaça” nos moldes que a doutrina e jurisprudência apresentam: promessa de mal injusto e/ou 
grave à vida ou integridade física da vítima ou de terceiros. Talvez em um futuro próximo alguma 
jurisprudência aceite a estratégia como “grave ameaça” modificando nosso conceito hodierno. De todo 
o modo, o tipo penal jamais teria o nome aclamado pela mídia (“estupro virtual”) pela impossibilidade 
fática de tal prática. 

 A segunda conduta também foi apelidada de "escravidão digital" quando a sextorsão passa a ser 12

rotineira, bem como o envio de material por parte da vítima. Nesse sentido, já escrevemos em 
SYDOW, Spencer Toth. Escravidão Digital. Revista Jurídica Consulex, São Paulo, p. 18 - 25, 15 out. 
2016.
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Para o tipo do art. 216-B, bem como seu parágrafo único, determinou-se pena de 

reclusão, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano. 

Isso significa que, uma vez recebendo a pena privativa de liberdade, o regime de 

cumprimento de pena inicial será o aberto pela regra do artigo 33 parágrafo 2o, “c”. 

Contudo, não se pode esquecer que esse montante admite o sursis penal, conforme 

art. 77 do Código Penal.  

Contudo, ao estabelecer penas dentro do patamar da alternatividade, manteve-se o 

agente de tais tipos penais no espectro das penas alternativas, podendo, pois, haver 

substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Cabe, 

também, o “sursis” de acordo com o art. 77 do Código Penal.  

Em suma, os patamares de pena mostram-se em desacordo com o objetivo de impedir 

efetivamente a execução de ações de tal natureza, não nos parecendo servir de 

desestímulo penal às condutas. 

A limitação da expressão “cena” 

Outro importante equivoco cometido pelo legislador ao não procurar os estudiosos no 

tema foi deixar a expressão “cena" no tipo, de modo a gerar ambiguidade . 

Assim, usar essa expressão pode fazer com que uma boa gama de violações 

permaneçam impunes. 

“Cena” é expressão que quer significa o espaço de representação de algo. É, pois, 

expressão que significa estritamente “imagem”, para fins penais. Pois bem, 

fotografias e filmes são compostos por imagens retratadas e/ou em movimento.  

� 	21



A expressão "cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso” poderá, aos olhos do 

intérprete, concluir que os únicos tipos de registros e montagens sejam os gráficos, 

deixando-se de lado a captura sonora de conversar de cunho erótico, gemidos e outros 

ruídos identificadores capazes de inserir alguém em situação de intimidade. Neste 

sentido, talvez a expressão “situação de ato sexual ou libidinoso” pudesse afastar tais 

interpretações errôneas.  

Quiçá quis o legislador tratar de (a) cenas de nudez e (b) atos sexuais e libidinosos. 

Mas a ausência de uma vírgula gera um possível equívoco, em nossa opinião.  

Dificuldades da ação penal pública incondicionada 

A Lei no. 13.718/18 modificou o artigo 225 do Código Penal dando-lhe a seguinte 

redação: 

Nos crimes definidos nos Capítulos I e II deste Título, procede-se 

mediante ação penal pública incondicionada. 

Isso faz com que os delitos do capítulo I sejam inquestionavelmente de tal natureza. 

Porém, o que dizer do novo capítulo I-A? Não há disposição expressa que determine a 

ação penal nesses casos. Queremos crer que todos subcapítulos que compõem o 

capítulo I estejam abarcados na natureza pública incondicionada da ação penal, 

evocando-se, para isso, o princípio da continência.  

Entretanto, importante destacar que o parecer da CCJ recomenda que tal delito seja de 

ação penal pública condicionada à representação da vítima ou de seus representantes 

legais. Assim: 

Por fim, concordamos com a previsão de que as novas infrações 

penais se procedam mediante ação penal pública condicionada à 

representação, haja vista que, ao conferir o caráter público à ação 
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penal, facilita-se a deflagração da persecução penal de tão graves 

delitos  

Repetimos nossas considerações já feitas outrora . Entendemos que errou o 13

legislador, assim como Aury Lopes Jr. , ao modificar a ação penal de publica 14

condicionada à representação para pública incondicionada para todos os casos 

relativos à dignidade sexual dos capítulos I e II.  

O esforço para aumento da reprovabilidade em delitos dessa natureza, em verdade 

termina por gerar uma situação de obrigatoriedade que pode ser prejudicial à pessoa 

vitimizada. Destaquemos que a materialidade delitiva será o registro da intimidade 

da(s) parte(s), que passará a estar exposta minimamente para aqueles que têm acesso 

ao IP e ao processo. E não são poucos mesmo com o disposto no art. 234-B do CP . 15

Mais do que isso: ao retirar da vítima o condão de decidir pelo prosseguimento 

(procedibilidade) da ação penal, retira o legislador a escolha da pessoa acerca da 

conveniência de um processo crime, o que pode gerar maior vitimização e exposição, 

talvez desnecessária no ponto de vista de quem foi registrado/violado. 

Portanto, ao se impor a condição de incondicionamento, entendemos que se retira da 

(s) vítima(s) uma parcela de sua(s) liberdade(s). A nosso ver, muitas vezes a vítima 

não quer passar pela exposição de ter que ir à uma delegacia contar sobre a origem da 

fotografia, não quer faltar em um trabalho e ter que explicar porque compareceu em 

uma delegacia, não quer explicar para os familiares sobre sua intimidade revelada, 

etc. 

  

 https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2018/10/05/exposicao-pornografica-nao-consentida-13

na-internet-e-mudancas-da-lei-13-7182018/. Acesso em 12.01.2019 às 18:22hs.

 https://www.instagram.com/p/BoMrfUlBcnc/?taken-by=aurylopesjr14

 Art. 234-B.  Os processos em que se apuram crimes definidos neste Título correrão em segredo de 15

justiça
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Outro aspecto que tem a ação penal pública incondicionada é o fato de que ela pode 

ser provocada por pessoa diversa da vitimizada e, via de regra, não pode ter seu curso 

paralisado. Isso faz com que situações em que a vítima sequer gostaria que houvesse 

investigação possam ser reveladas e, ao serem remexidas, podem tornar a gerar danos 

psicológicos para a pessoa exposta, no que chamamos de vitimização secundária. 

Mantemos nosso entendimento de que, se é possível o consentimento, seja prévio, 

seja posterior por parte da vítima, a ação penal não poderia ter natureza pública 

incondicionada. 

Situação de desconhecimento dos envolvidos 

Como apontado em todos os cursos de direito penal continental, para que um fato seja 

considerado típico, todos os elementos que compõem a conduta descrita pelo 

legislador devem estar presentes. No caso em comento, o tipo apontou expressamente 

a questão da autorização dos participantes. I 

No caso em tela, e por conta de se tratar de ação penal pública incondicionada, pode 

haver notitia criminis em que não se sabe quem é(são) a(s) vítima(s), não se sabe 

sua(s) nacionalidade(s), a(s) idade(s) da vítima e, ainda, mesmo sabendo-se quem é a 

vítima, esta pode recusar a prestar esclarecimentos sobre o fato. 

Importante lembrarmos que, quando um tipo penal fala de “autorização dos 

participantes” de modo genérico, ficam os atores da persecução obrigados a descobrir 

quem são a(s) vítima(s) para poder verificar e identificar a inexistência de seu 

consentimento no que se refere ao núcleo do tipo.  

A impossibilidade de identificação da vítima na forma como o artigo foi escrito fará 

se fazer presumir elementos de modo favorável ao acusado. Assim, pelo princípio do 

In dubio pro reo, não se conseguindo afastar uma eventual autorização dos 
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participantes a partir de suas declarações, não se poderá, a contrário senso, presumir 

uma não autorização. Idem quanto a vítima se recusa a prestar esclarecimentos. 

Mesmo que as autoridades policiais ou judiciais identifiquem o(s) agente(s) que 

procedeu (procederam) ao registro, será ainda imprescindível a identificação da(s) 

vítima(s) para a configuração da tipicidade penal. Para tanto, poderá ser necessário 

que o usuário indique a identidade do(s) participante(s). Contudo, pelo princípio da 

Não Obrigatoriedade da Autoincriminação ou Princípio da Não Necessidade de 

Produzir Prova Contra si (nemo tenetur se detegere), poderá o acusado simplesmente 

recusar-se a prestar tais informações não podendo lhe ser imputado tal dever. A 

incapacidade das autoridades em obter tal elemento, tornará a tipicidade impossível 

de ser comprovada, prevalescendo o arquivamento do inquérito policial e, 

eventualmente, a absolvição do(s) acusado(s). 

O adequado seria a criação de um dispositivo que apresentasse uma presumida 

proibição ou presumido não consentimento para registros que exponham a intimidade, 

sob pena de tornar a investigação impossível, em muitos casos. A presunção de 

proibição na divulgação deveria ser inerente à troca de arquivos de intimidade. Não 

obstante, ao Direito Penal não cabe criar regras que desfavoreçam aos acusados 

aquém do positivado. 

Conclusões 

Trata-se de Lei que, novamente, entra em vigor após processo legislativo falho e 

inadequados e ausência de consulta dos legisladores aos estudiosos da área. 

Com isso, a redação legislativa novamente fica aquém do adequado, vez que os 

retalhos e mudanças praticados trouxeram ao tipo elementos de dificuldade 

interpretativa.  
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As mutações do projeto de lei originário criaram a teratologia jurídica de termos um 

título que fala em exposição de intimidade em que está inserida uma conduta que 

nada guarda relação com esse verbo. 

De todo o modo, trata-se de um tipo novo, com grande dificuldade de ter uma 

aplicabilidade ampla. Isso porque há diversos entraves práticos, em nossa opinião.  

 

O primeiro é o fato de que câmeras escondidas e registros não autorizados 

normalmente não são descobertos até que haja a disseminação do material ou a 

ameaça de disseminação. Com a disseminação, o tipo do artigo 218-C prevaleceria, 

por estar-se diante de delito mais grave e com maior pena e, via de regra, ser dessa 

conduta que a(s) vítima(s) reclamarão nas delegacias de polícia. 

O segundo é a situação de descobrimento antes da disseminação. Afora casos raros 

em que se identifique explicitamente a pessoa responsável pelo registro por haver 

apenas duas pessoas no local, a demonstração é de grande complexidade. Em 

situações de instalação de câmeras ou ordem de instalação (autoria mediata) de 

aparato, a demonstração do responsável pela conduta não é tarefa simples, 

especialmente se houver cartazes informando da situação de registro. Por certo, 

pessoas jurídicas não poderão ser responsabilizadas criminalmente pela conduta, por 

expressa vedação constitucional (art. 173, parágrafo 5o).  

Um terceiro ponto é o registro não autorizado em situação de relacionamento. Via de 

regra, a confiança entre parceiros e a esperança de que a relação perdure faz com que 

problemas de tal natureza sejam (ou tentem ser) resolvidos entre os próprios 

participantes, não se levando à polícia questões de intimidade do casal.  

O quarto ponto já levantado é a questão de registros legais ou que representem dever 

de segurança. Câmeras de segurança de estabelecimentos, lojas, condomínios, clubes, 
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shoppings, etc têm como intuito a proteção do patrimônio e dos indivíduos que 

frequentam tais locais. No mesmo sentido as câmeras de vigilância das polícias, no 

intuito de gerar paz pública. Finalmente, há uma tendência mundial de dashboard 

cameras ou câmeras instaladas nos painéis dos carros com intuito de registrar 

eventuais situações de acidente ou risco, inclusive em carros de polícia.  

  

No município de São Paulo, por exemplo, vigora a Lei Municipal no. 13.541 do ano 

de 2003 estabelecendo regras de compliance no que se refere àqueles que registram 

com câmeras de segurança ou vigilância. O normativo apresenta que  

Art. 1º - Nos locais, internos ou externos, controlados por câmeras 
de vídeo, deverão ser afixadas placas com os seguintes dizeres:  

“O ambiente está sendo filmado. As imagens gravadas são   
confidenciais e protegidas, nos termos da lei".  

Parágrafo único - As placas de que trata o "caput" deste artigo 
deverão ser legíveis e colocadas em locais de fácil visualização dos 
pontos de entrada e saída dos ambientes controlados.  

Deste modo, se há uma norma administrativa autorizando e regrando o uso de 

câmeras nessas situações, quiçá nesses casos estejamos ou diante de exclusão de 

antijuridicidade ou mesmo de atipicidade conglobante, conforme Raul Zaffaroni. 

O legislador, talvez tivesse que prever, nos moldes da exclusão de ilicitude da Lei no. 

13.718/18, situações em que o registro não seria delito, como nos casos de câmeras  

anteriormente ditos mas também em registros jornalísticos, registros artísticos e 

expressões culturais. 

Por fim, não se pode olvidar que existem pessoas classificáveis como “Exibicionistas” 

e que sentem prazer em mostrar-se em situação de nudez ou em relação sexual. Não 

se poderia entregar à pessoa representada no registro o condão de esta ser vitimizada. 
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A ação causal deve ter um fim controlado - ao menos mentalmente - pelo agente e não 

pela vítima.  

O tipo foi alocado de modo infeliz, bem como o foi a criação do capítulo 1-A. Os 

elementos do tipo descritos poderiam ser melhor escolhidos se fosse feito um 

prognóstico prático de situações em que registros indesejados acontecessem, como o 

famigerado escândalo do candidato ao Governo do Estado de São Paulo nas eleições 

de 2018.  

O tipo nasce com defeitos formais e materiais que preocupam o estudante da área. O 

aproveitamento de um projeto de lei obsoleto para fazer encaixar um segundo tipo 

penal cria teratologias graves no ordenamento jurídico brasileiro.  

Porém, há sim situações raras em que tipo poderia, em tese, ter utilidade prática. 

Entendemos, porém, que são necessárias correções urgentes visto que muitas 

situações ainda cairão em um limbo de impunidade, na prática. 

Os problemas paternalista da modificação da ação penal pública incondicionada, a 

nosso ver, também já há muito deveriam ter sido abandonados pelo legislador, que 

termina por prejudicar a vítima. 

Uma lei que surge com boas intenções e que pode ser melhorada em muitos aspectos, 

em resumo. 
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